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Warszawa, 25 stycznia 2022 r. 
Zawiadamiający: 
Grzegorz Mulik 
Ul. Wąska 15B 
05-092 Łomianki 

Do: 
Komisja Nadzoru Finansowego  
ul. Piękna 20 
00-549 Warszawa 
e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl 
(„KNF”) 
oraz do: 
Bio Planet S.A. 
Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno 
e-mail: info@bioplanet.pl  
(„Spółka”) 

 
 

Zawiadomienia o zmianie struktury i posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce 
publicznej na podstawie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. 
(„Zawiadomienie”) 

 
Stosownie do regulacji art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (t.j. Dz.U.2021.1983 ze zm., „Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiam, że w wyniku 
dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców podwyższenia kapitału 
zakładowego spółki Bio Planet S.A. z siedzibą Wilkowej Wsi („Spółka”), nastąpiła zmiana stanu 
posiadania łącznej liczby akcji Spółki przez Zawiadamiającego. Stan posiadania akcji Spółki uległ 

zmniejszeniu z poziomu 20,33% do 19,15 %, tym samym spadł poniżej 20% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

O rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Bio Planet S.A. informowała w raporcie bieżącym 
nr 3/2022 z dnia 24/01/2022 r. 

Stan posiadania przed zmianą udziału 
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Bio Planet S.A. Zawiadamiający posiadał 
bezpośrednio 569.200 akcji co stanowiło 20,33% kapitału zakładowego Spółki oraz 20,33% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Zawiadamiający posiadał również 5.300 PDA Serii D, które do dnia rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego Bio Planet S.A. nie były zarejestrowane w KRS.  
 
Aktualny stan posiadania 
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Bio Planet S.A. Zawiadamiający posiada 
bezpośrednio 574 500 akcji Spółki, które stanowią 19,15% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym 
Spółki, i które uprawniają do wykonywania 574 500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 
stanowi 19,15% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
 
Podmioty zależne od akcjonariuszy, dokonujących zawiadomienia, posiadające akcje spółki 

Zawiadamiający posiada akcje jedynie bezpośrednio. W szczególności nie istnieją: 
a) podmioty zależne do Zawiadamiającego, które posiadają akcje Spółki; 
b) osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit c. Ustawy o Ofercie; 
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c) instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy O Ofercie, do których 
nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów 
finansowych. 

 
Suma głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3,6, 7 Ustawy o Ofercie i procentowy udział 
w ogólnej liczbie głosów 
W konsekwencji powyższego na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia łączna suma głosów 
wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie przez Zawiadamiającego wynosi 
574 500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.  
 
 
 

 

 

 

___________________________ 
Grzegorz Mulik 
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